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भयाठी : अश्वलनी फले  



श्जथां भी याशत ेआणण श्जथां तू याशतो, 
त्मा जागा खूऩ लेगळ्मा आणण दयू आशेत. 

इथां थांडी आशे, ततथां गयभी आशे. 
इथां आम्शी तरालालय स्केट ांग कयतो आशे.  
ततथां तू आऩल्मा तरालात ऩोशतो आशे. 
इथां तू आऩरी ऩुस्तकां  लाचतो आशे. 

इथां भरा त्मा ऩुस्तकाांची आठलण मेत ेआशे. 
जी आऩण मभऱून लाचरी शोती.  

आजी आणण नातू नेशभी फयोफय अवू ळकत नाशी. 
ऩण त्माांच्माभधरे अांतय   

एकच टदवणाऱ्मा चाांदोफाभुऱे कभी शोत.े  

 



 श्जथां भी याशते ततथां खूऩ फपफ  
ऩडतो. ऩटशरे टशभकण, भग भकू, 
नयभ, तुझ्मा वलावा इतके शरके. 
एक, 

दोन, 
तीन. 



श्जथां तू याशतो  
ततथां वमूफ खूऩ ताऩतो. 
तू भाझ्माऩावनू खूऩ दयू आशे. 
ततथां झाडाांलय ऩषी फवतात, 
वालरीच्मा आळनेे. 
तू ते भोजू ळकतो.  
चाय, 

ऩाच, 

वशा. 



जेव्शा तू छो ा शोता, तेव्शा भी तुरा बे ामरा 
आरे शोते, 
आणण तेव्शा आऩण मभऱून ऩसु्तकां  लाचरी 
शोती. 
वगऱी ऩसु्तके. 
एका नांतय एक वगऱी. 
तुरा ‘भारगाडी’ च ेऩसु्तक वगळ्मात जास्त 
आलड.े खयांतय तय तू आऩल्मा जीलनात 
कधीशी भारगाडी फतघतरी नव्शती. 



आता तुरा चांद्रा वलऴमीच ेप्रत्मेक ऩसु्तक 
आलडते. तुझ ेचांद्रालय पे्रभ आशे. 



श्जथां भी याशते  
ततथां तराल फपाफने झाकरा आशे. 
घवयाऱा, 
चभकदाय, 
थांड. 
जय तू इथां अवता तय भी तुझा शात 
ऩकडरा अवता आणण तुझ्माफयोफय 
तरालालय स्केट ांग केरां अवतां. आऩल्मा 
आवऩावची शला टशभकणाभऱेु दधुाऱ अवती 
आणण तू शवरा अवता. 



जय भी तू याशतो ततथां अवते, 
तय आऩण दोघां चभचभणाऱ्मा 
 तरालात ऩोशामरा गेरो अवतो. 
श्जथांऩक्षमाांनी उडत मेलनू भावे ऩकडरे 
अवत.े  
आऩण दोघाांनी ऩाांढऱ्मा  
लाऱूच ेभशार फनलरे अवते  
आणण भाकडाच्मा  लयच्मा छोट्मा 
छोट्मा वऩल्राांना  दाखलरा अवता.  
जे आऩल्मा  
आईच्मा ऩाठीलय फवरेरे अवतात.  
कदाचचत एखाद्माने तुझां केऱां ओढून  
नेरां अवतां. ते फघनू भी शवरे अवते.  



श्जथां तू याशतो ततथरी कुत्री तुझ्मालय पे्रभ 
कयतात. 
फोस्वी  आणण लपू्व, 

ते तुझ्माकडून वाांडरेरे खाणां खामरा तत्ऩय 
अवतात. आणण शवऱ्मा चशेऱ्माचा म्शाताया  ाांगा 
वदु्धा.तो तुरा आऩल्मा ळयीयालय ट कू देतो 
आणण त्माच ेकेव वालरू देतो. आणण ऩाऩी घेल ू
देतो.तो तुरा वांक ाऩावनू लाचलतो.  



जेव्शा तू भरा फघामरा आरा शोता,तवे्शा 
भाझ ेकुत्र ेवदु्धा तुझ्मालय पे्रभ करू रागरे 
शोते.त्माांनी प्रत्मेक टठकाणी तुझा ऩाठराग 
केरा. आता जेव्शा ते भाझ्मा फयोफय 
डोंगयाच्मा यस्त्माने चारतात, तेव्शा त्माांच े
नाक जमभनीलय मळकायीचा ळोध घेते. आणण 
त्माच फयोफय ववा आणण शरयण वदु्धा. ऩण 
ते तुझा वदु्धा ळोध घेतात. कायण त्माांना 
तुझी खूऩ आठलण मेते.  



श्जथां भी याशते ततथां वकाऱी डोंगयाच्मा 
लरून वमूफ उगलतो. एक चभकदाय  
रार चेंडू वायखा. तो फघता फघता 
वऩलळ्मा यांगाचा शोतो. 



तुझ्मा इथल्मा डोंगयालय, तरालालय 
वांध्माकाऱचा वमूाफस्त आकाळ आणण 
ऩाणी यांगलतो. तो तुझ्मा कुत्र्मारा, 
आई आणण फाफाांना वदु्धा  
 

रार, गुराफी  आणण नायांगी यांगाने 
यांगलतो. आणण भग तू आऩल्मा  

चांद्राकड ेफघतो. 



श्जथां भी याशते ततथां आम्शी दरुई 
ऩाांघरून झोऩतो. आणण खूऩ थांडी ऩडरी 
की रोकयीच ेभोजे घारतो. जेव्शा भी 
झोऩते, तेव्शा भी तुझ ेस्लप्नां फघते: 
जेव्शा तुझी आई गाणां गात अवेर तेव्शा 
तू कवा शवत अवेर. फ ू घारनू छ्ऩाक 
छ्ऩाक कयामरा तुरा ककती आलडते. 
तू अांड्मावाठी कोंफड्माांचा कवा ळोध 
घेतो,  ब्रॉडी, आता तुझीऩण आलडती 
कोंफडी आशे. 



तू श्जथां याशतो ततथां तू भच्छयदाणीत झोऩतो. 
एका याजाच्मा भरुावायखां. 
डावाांच्मा गुणगुण ऩावनू वयुक्षषत. 
तू भाझ ेस्लप्नां फघतो का? 
की भाझ्मा कुत्र्माांचा तू वलचाय कयतो? 
की भी लाचनू दाखलरेल्मा   
ऩसु्तकाांफद्दर वलचाय कयतो. 
की तुरा त्मातरे ळब्द आठलतात.  
जे आऩल्मालय चायी फाजूांनी  
ऩाांघरुणावायखे ऩडतात.  
तू ती गाणी ऐकतोव का? 
जी भी तुरा रशानऩणी ऐकलरी शोती? 

 



योज यात्री भी तीच गाणी गाते. जी भी 
तुझ्मा रशानऩणी तुझ्मावाठी गात शोती. 
ज्माभऱेु भी तुझी आठलण काढू ळकते, 
मा आळनेे की तू भाझी आठलण काढत 
अवळीर. खयांतय भी इथां आशे आणण तू 
ततथां. भाझ्माऩावनू खूऩ दयू. 



योज यात्री तू तुझा चाांदोफा ळोधतो. 
योज यात्री भी भाझा चांद्र ळोधते. 



फघ, तुझा चांद्र  
भाझा चांद्र ऩण आशे. 

वभाप्त 


